
Parametr MJ
Počet 

jednotek

Nabídková cena za 

jednotku bez DPH v Kč

Nabídková cena celkem bez 

DPH v Kč

Cena monitoru životních funkcí vč. příslušenství ks 4 200 000,00 800 000,00

Cena centrály, vč.příslušenství a SW ks 1 270 000,00 270 000,00

Instalace, montáž, proškolení personálu, náklady na pojištění soub. 1 0,00 0,00

Cena 1 pozáruční BTK monitoru životních funkcí (vč. práce technika a

náhradních dílů (ND), jejichž výměna je doporučena či předepsána

výrobcem v rámci BTK)

soub. 4 3 100,00 12 400,00

Počet BTK za 2 roky (jejich minimální počet je stanoven výrobcem či

zákonem)
počet 2 0,00

Cena 1 pozáruční BTK monitorovací centrály (vč. práce technika a

náhradních dílů (ND), jejichž výměna je doporučena či předepsána

výrobcem v rámci BTK)

soub. 1 2 900,00 2 900,00

Počet BTK za 2 roky (jejich minimální počet je stanoven výrobcem či

zákonem)
počet 2 0,00

Celkové náklady na dopravu (1 cesta tam i zpět. Předpokládaný počet

cest, zvolený pro výpočet nabídkové ceny, je 3 cesty za rok) 
cesta 3 2 230,00 6 690,00

Cena servisní hodiny (Pro výpočet nabídkové ceny je uvažováno s 5ti

hodinami za rok nad rámec BTK, tj. např. na pozáruční opravy)
hod 5 1 290,00 6 450,00

Pořizovací cena přístrojů (cena uvedená ve smlouvě)

Náklady za pozáruční servis přístrojů

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 
(cena uvedená krycím listu nabídky)

výše DPH

CELKOVÁ CENA s DPH 

Pokyny pro vyplnění:

V Praze, dne  15. května 2019

……………………………………………….

             ing. Milan Šamánek, jednatel

3. Vyplněnou Rekapitulaci včetně popisu technické specifikace dle bodu 5.3. svazku 1 zadávací dokumentace účastník zadávacího řízení předloží v rámci své 

nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy).

1. Účastník je povinen vyplnit všechna pole zvýrazněna oranžovou barvou. U položky "Instalace, montáž, zprovoznění, proškolení personálu, náklady na pojištění" 

zadavatel připouští ocenění částkou 0,- Kč. V takovém případě se má za to, že jsou tyto náklady zahrnuty v ceně dodávky přístroje.

2. Postup výpočtu nákladů na pozáruční servis: 6x(cena BTK*počet BTK za 2 roky / 2 + náklady na dopravu + cena servisních hodin)
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1 070 000,00

260 534,40

1 501 174,40

1 240 640,00

170 640,00

Pozáruční servis po dobu 6 let po uplynutí záruční doby


